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TERVETULOA 
ESPOONLAHDEN

KOULUUN

Olet aloittamassa ensi lukuvuonna koulussamme 7. luokalla. 
Lämpimästi tervetuloa!

Etävanhempainilta pidetään torstaina 18.5.22 klo 17:30 alkaen. 
Pääset liittymään vanhempainiltaan linkistä.

Olen koonnut tähän infopakettiin tietoa koulusta ja joitain 
asioita, joihin on hyvä tutustua ennalta. 

Koulu alkaa elokuussa to 11.8.2022 klo 9:00. 

7. luokan oppilaat kokoontuvat perinteisesti koulun edessä 
olevien lipputankojen ympärille, josta sitten siirrymme 
liikuntasaliin yhteiseen aloitustilaisuuteen. Tiedot luokista ja 
luokanohjaajista kerrotaan lukuvuoden alkaessa.

Minuun voi olla yhteydessä, mikäli kysymyksiä herää. 

Toivotan kaikille oikein hyvää loppukevättä, intoa ja ahkeruutta 
opiskeluun sekä oikein hyvää pian alkavaa kesälomaa!

Nähdään elokuussa!

Ystävällisin terveisin,

Rehtori Marikka Korhonen
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ESPOONLAHDEN 
KOULU JA LUKIO, JYLLA

• Koulun historia lyhyesti:

• Perustettu vuonna 1923, Helsingin yksityislyseo

• Professori Yrjö Jahnsson ja kouluneuvos Hilma 
Jahnsson perustivat vuonna 1923 Helsingin Kamppiin
Helsingin suomalaisen yksityislyseon.

• Yrjö ja Hilma Janssonin säätiön omistama

• Koulu toimi vuosina 1925–1957 Helsingin
ortodoksisen seurakunnan omistamassa niin
sanotussa Tabunovin talossa osoitteessa
Lönnrotinkatu 2 ja sen jälkeen 1957–1974 
ensimmäisessä omassa koulutalossaan
Nordenskiöldinkadulla Taka-Töölössä, nykyisessä
Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen talossa. 

• Ensimmäinen rehtori eversti Boris Gyllenbögel, jonka
mukaan koulu sai kutsumanimen Jylla

• Muutto Espooseen 1974, Espoon yhteislyseo

• Espoon kaupungin omistukseen vuonna 1977, 
Espoonlahden koulu ja Espoonlahden lukio

• Peruskorjaus valmistui 2013
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LUKUVUOSI 2022-2023
ESPOONLAHDEN KOULU

OPPILASMÄÄRÄ

– Oppilasmäärä yhteensä 411

• 7.lk 143 oppilasta

• 8.lk 136 oppilasta

• 9.lk 132 oppilasta

OPETUSHENKILÖSTÖ

– Opettajia 38

– Koulunkäyntiavustajia 4

• Lisäksi koulun kanssa samoissa tiloissa on 
lukion n. 650 opiskelijaa ja henkilökunta
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TIETOA 
KOULUSTA
• Koulussamme on:

– Matemaattis-luonnontieteellinen opetus

– Ruotsin kielikylpyopetus

– Monipuolinen valinnaisainetarjonta

– Taitavat ja ammattitaitoiset opettajat

– Hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri

– Verso ja SOPU-tiimi (aikuisjohtoinen sovittelu)

– Tukioppilastoiminta

– Oppilaskunta

– Läksykerho

– Välkkätoiminta
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KÄY TUTUSTUMASSA 
KOULUN TILOIHIN 
VIRTUAALIESITTELYN 
AVULLA

• http://www.visumo.fi/360/espo

onlahden-koulu-ja-lukio/
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TUKIOPPILASTOIMINTA
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Tukioppilaat toimivat aktiivisesti 7. luokan oppilaiden ja koko koulun hyvinvoinnin 
edistämiseksi. 

Tukioppilaat auttavat löytämään oikean luokan, neuvovat lukujärjestyksen tulkitsemisessa, 
auttavat siinä, että jokainen uusi oppilas löytää kavereita ja tuntee olonsa turvalliseksi 
koulussamme.

Tukioppilastoimintaa ohjaavat Silja Peippo ja Erika Ruutu. 

Tukioppilaina toimivat 9. luokan oppilaat, jotka ovat saaneet tukioppilaskoulutuksen.



OPPIAINEET YLÄKOULUSSA 
– Äidinkieli ja kirjallisuus / suomi toisena 

kielenä

– Kielet: en, ru, sa, ra, es

• A1-kieli, 1.-3. luokalta alkava kieli 

• A2-kieli, 4. luokalta alkava 
vapaaehtoinen kieli 

• B1-kieli, 6. luokalta alkava ruotsin 
kieli 

• B2-kieli, 8. luokalta alkava 
valinnainen kieli 

– Matematiikka 

– Biologia 

– Maantieto 

– Fysiikka 

– Kemia 

– Terveystieto 

– Uskonto/elämänkatsomustieto 

– Historia 

– Yhteiskuntaoppi 

– Musiikki 

– Kuvataide 

– Kotitalous 

– Käsityö 

– Liikunta 

– Oppilaanohjaus

– Valinnaisaineet

– Espoon suomenkielisen 
perusopetuksen tuntijako 
1.8.2019 alkaen

– Espoon suomenkielisen 
perusopetuksen ruotsin 
kielikylpyopetuksen 
kielivalintojen tuntijako 1.8.2018 
alkaen 
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7.LK VALINNAISAINEEN 
VALINTA

• Oppilaat valitsevat yhden valinnaisaineen, jota opiskellaan 7.lk ajan 

1vvt (=vuosiviikkotunti)

– A2-saksan ja A2-espanjan lukijat eivät voi valita valinnaisainetta

– LUMA-painotukseen valitut eivät voi valita valinnaisainetta

• Valinnaisainetoive ilmoitetaan kyselylomakkeella, valinnaisainetoiveet 

kysytään I-jakson aikana 

• 8. ja 9. luokan valinnaisainevalinnat tehdään 7.lk keväällä
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YLÄKOULUN TUKIMUODOT
OPPILAILLE

● Luokanohjaajan, -aineenopettajan ja oppilaanohjaajan

tuki

● Joustavat ryhmittelyt

● Läksykerho

● Tukiopetus

● Samanaikaisopetus

● Osa-aikainen erityisopetus

● Mahdolliset tarvittavat koejärjestelyt: lisäaika, hiljainen

tila, kokeen suullinen täydentäminen jne.
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LUKUVUODEN TYÖ- JA 
LOMA-AJAT SEKÄ JAKSOT

• Syyslukukausi alkaa torstaina 11.8.2022 ja päättyy torstaina 

22.12.2022.

– Syysloma maanantai 17.10.2022 – perjantai 21.10.2022 (vko 42)

– Joululoma torstai 23.12.2022 – sunnuntai 8.1.2023

• Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023 ja päättyy lauantaina 

3.6.2023.

– Talviloma maanantai 20.2.2023–perjantai 24.2.2023
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ENSIMMÄISEN 
KOULUVIIKON AIKATAULU
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7. luokat 

• Torstai 11.8. 

• Kokoontuminen koulun edessä 
lipputangoilla klo 9:00

• klo 9:00-13:15 LO:t (tutustuminen 
kouluun, lukujärjestykset, koulun 
säännöt)

• Perjantai 12.8. 

• klo 8.30-11 luokanohjaajan 
johdolla, klo 11–> 
lukujärjestyksen mukaan

8.-9. luokat 

• Torstai 11.8.

• klo 9:00 -12.30 LO:t
(lukujärjestykset, koulun säännöt, 
kuulumiset ja tutustuminen)

• Perjantai 12.8.

• klo 9:15 -11 luokanohjaajan 
johdolla, klo 11 –> 
lukujärjestyksen mukaan



TIEDOTETTAVAA
• Tiedot luokista ja luokanohjaajista kerrotaan lukuvuoden alkaessa

• Lukujärjestykset näkyvät Wilmassa kouluvuoden alettua

• 7. lk ryhmäytyspäivä on keskiviikkona 23.8.2022

• VANHEMPAINILLAT:

– 7. lk vanhempainilta keskiviikkona 24.8.2022 klo 18:00 

– 8. ja 9. lk vanhempainilta 31.8.2022 klo 18:00

– Aineenopettajien tapaamiset marraskuussa

– Valinnaisaineilta helmikuussa

– 9. lk jatko-opintoilta joulukuussa

• Koulun kotisivut ja some:

– www.espoo.fi/espoonlahdenkoulu

– https://www.instagram.com/espoonlahdenkoulu/
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TERVEYDENHOITAJA
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• Voitte varata ajan 7. luokan  

terveystarkastukseen sähköisen ajanvarauksen 

kautta tai puhelimitse

• Sähköinen ajanvaraus

https://www.espoo.fi/fi-

FI/Asioi_verkossa/Sosiaali_ja_terveyspalvlut/

Ajanvaraukset_verkossa 

• Terveystarkastukset tehdään kesäkuussa tai 

viimeistään syksyllä lukuvuoden alettua
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MIKÄ YLÄKOULUSSA PYSYY
SAMANA KUIN ALAKOULUSSA?

● Koulunkäynnin säännöt (mm. koulun alueelta poistuminen on 

kielletty ja puhelinta ei saa käyttää oppitunneilla)

● Opiskelu on päämäärätietoista ja omia vahvuuksia korostavaa

● Kodin ja koulun yhteistyö

● Jokaisella kouluyhteisöömme kuuluvalla on oma vastuunsa 

siitä, että pääsemme hyviin oppimistuloksiin ja 

kouluviihtyvyys lisääntyy
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MIKÄ MUUTTUU?

● Oppiaineissa on aineenopettaja

● Luokanohjaaja (LO) huolehtii luokan kokonaistilanteesta

● Oppitunnit pidetään eri luokkatiloissa

● Lokerot, joissa säilytetään omat tavarat ja ulkovaatteet

● 4 jaksoa, lukujärjestys vaihtuu neljä kertaa vuodessa

● Uusia oppiaineita

● Taito- ja taideaineet (paitsi liikunta) jatkuvat 7lk:n 

jälkeen ainoastaan valinnaisina aineina

● Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten valitaan 7. luokan

aikana kevätlukukaudella

● Vastuu omasta opiskelusta vahvemmin oppilaalla
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MIKÄ MUUTTUU
→ nuori itse
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KOULUSSA VASTAAMME SIITÄ, ETTÄ

Yhdessä parempaan koulupäivään

•  opetus on perusopetuslain mukaista

•  kohtelemme oppilasta ystävällisesti ja arvostavasti

•  puutumme kiusaamiseen ja luomme ilmapiiriä, jossa kaikilla on hyvä olla

•  tarjoamme oppilaalle innostavan ja turvallisen oppimisympäristön

•  kannustamme oppilasta löytämään omat vahvuutensa

•  annamme oppilaalle palautetta säännöllisesti

•  teemme aktiivista yhteistyötä kodin kanssa: 

annamme huoltajalle tietoa oppilaan koulunkäynnistä ja koulun toiminnasta mm. Wilman 
kautta ja järjestämme  vanhempainiltoja ja vanhempaintapaamisia
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OPPILAANA
VASTAAT SIITÄ, ETTÄ
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•  käyttäydyt kohteliaasti 
ja ystävällisesti kaikkia 
kohtaan

•  olet ajoissa paikalla ja 
huolehdit, että 
tarvitsemasi tavarat ovat 
mukana

•  teet läksysi

•  autat pitämään 
kouluympäristön siistinä ja 
puhtaana

•  noudatat koulun ja 
luokan järjestyssääntöjä

•  annat muille työrauhan

•  et kiusaa 



HUOLTAJANA 
VASTAAT SIITÄ, ETTÄ
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lapseni tulee 
levänneenä, aamupalan 

syöneenä ja ajoissa 
kouluun

lapsellani on 
asianmukaiset varusteet 

koulupäivää varten

kannustan lastani 
koulunkäynnissä ja tuen 

kotitehtävien teossa

pidän yhteyttä kouluun 
ja lapseni opettajiin ja 

osallistun 
vanhempaintapaamisiin

tuen lapseni opettajaa 
hänen työssään

ilmoitan lapseni 
sairastumisesta aamulla 

ja huolehdin, ettei 
lapseni mene sairaana 

kouluun

kerron koululle kodin 
muutoksista ja kouluun 

liittyvistä huolista



HUOLTAJA –
INNOSTA LASTASI 
KOULUNKÄYNTIIN!
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Puhu myönteisesti koulusta ja opiskelun tärkeydestä.

Ole kiinnostunut siitä, mitä lapsesi koulussa ja vapaa-
ajalla tapahtuu.

Lapsi ja nuori kaipaavat vanhemman läsnäoloa, aikaa 
ja kuuntelemista.

Yhdessä tekeminen lähentää!

Rajoita internetin käyttöä ja ruutuaikaa.

Sovi lapsesi kanssa säännöllinen aika läksyjen 
tekemiseen ja ole apuna läksyjen teossa tarvittaessa.

Rohkaise lastasi lukemaan kotona – lukekaa yhdessä.

Arvosta koulun sääntöjä



MUUTA HUOMIOITAVAA
Erityisruokavalioilmoitukset

• Ruoka-aineallergiat ja muut erityisruokavaliot tulee päivittää yläasteelle 

siirryttäessä. Ilmoitus tehdään suoraan koulun keittiöön. Lääkärintodistusta ei 

koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa kirjoiteta, vaan se tulee hakea omalta 

terveysasemalta.

• Lääkärintodistusta ruokavaliosta EI tarvita seuraavissa tilanteissa

– laktoosittomassa ja vähälaktoosisessa ruokavaliossa

– kasvisruokavaliossa tai

– uskonnollisiin syihin perustuvassa ruokavaliossa.

– Erityisruokavalioilmoituksen löydät Espoo Cateringin sivulta

Erityistä terveydellistä huomiota tarvitsevat oppilaat

esim. diabetes, epilepsia, vaikea migreeni, vaikea astma tai allergia (huom! omat 

lääkkeet mukaan). Koulu ei säilytä eikä anna oppilaalle lääkkeitä.
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http://www.espoo.fi/fi-FI/Espoon_kaupunki/Organisaatio/Espookonserni/Espoo_Catering_Oy/Palvelut/Ruokailu_kouluissa


VINKKEJÄ VANHEMMUUTEEN 
MURROSIKÄISEN KANSSA

• Hyviä vinkkejä vanhemmuuteen murrosikäisen kanssa

• https://koulukoulu.fi/

• mll.fi

• väestöliitto.fi

• urpot.fi

• nuortenmielenterveystalo.fi

• Perheneuvolat, koulun oppilashuoltohenkilöstö
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KIITOS!

• Aurinkoista kevättä ja kesää, 

nähdään elokuussa!
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